Svenska Suzukiförbundets stråkläger 2019

Varmt välkomna till Svenska Suzukiförbundets stråkläger 2019! Lägret riktar sig till barn och
ungdomar som spelar stråkinstrument enligt Suzukimetoden och undervisningen spänner
över alla nivåer. I år pågår samtidigt en Suzukilärarkurs för violin med ett antal deltagande
lärare på plats, vilka inom ramen för sin utbildning kommer att närvara vid undervisningen.
Till elever som spelar viola riktas en särskild inbjudan. Vi önskar att många violaster kommer
till årets läger och vi kommer att fokusera lite extra på era möjligheter att utvecklas utifrån
er nivå.
Att delta i Suzukiförbundets stråkläger innebär inspiration, utveckling och gemenskap.
Upplevelserna från lägret dröjer sig kvar långt efter att avslutningskonsertens sista toner
klingat ut.

Musikaliskt innehåll
Kärnan i undervisningen är som vanligt gruppspel där ni arbetar med Suzukiböckernas urval
av musikstycken, men programmet innehåller mycket mer än så.
 Utforskande av olika musikstilar
 Drama för yngre elever
 Möjlighet till soloframträdanden vid lunchkonserter och kvällstid under ”Eine Kleine
Nachtmusik”
 Orkesterspel för elever som läser noter
 Kör och rytmik för elever som inte har börjat läsa noter
 Elever fr o m bok 6 violin, bok 5 viola och bok 4 cello:
o Masterclass där man turvis spelar solo och får individuellt riktad undervisning
och återkoppling i grupp för allas lärande
o Scenisk beredskap
o Kvartettspel i mån av möjlighet utifrån gruppsammansättningen

Lärarna
Du får undervisning av några av de mest framstående lärarna inom Suzukipedagogiken i
Sverige och också spännande internationella gästlärare. Årets internationella gästlärare är
Helen Brunner från London, Jan Matthiesen från Danmark och Chiharu Shimano från
Matsumoto i Japan. Undervisningen är anpassad till din ålder och musikaliska
utvecklingsnivå. Det är ofta väldigt givande att få träffa flera olika lärare med lite skilda sätt
att undervisa och du kommer att få med dig nya smarta tips att lära dig att spela ditt
instrument.

Gemenskap
Du kommer att under nästan en vecka helt gå upp i musiken och att göra det tillsammans
med andra som också älskar att spela. Den gemenskap som uppstår när du och
spelkompisarna spelar ihop eller lyssnar tillsammans på andra som skapar musik, är
någonting alldeles speciellt.
Det är också kul att umgås med kompisarna på rasterna och kvällarna under lägret. Själva
platsen där lägret genomförs inbjuder till aktiviteter på olika sätt och det finns också
möjlighet att leka och röra på sig i den närliggande Stadsparken i Jönköping.

Föräldrarna
Lägret är också till för dig som förälder. Det är lyxigt att ha nästan en hel vecka med
helpension där du kan fokusera på dina barn, umgås med gamla och nya bekantskaper och
ta del av fantastisk musik. Du lär dig mycket genom att närvara vid ditt barns lektioner, där
du ser hur man kan göra svåra saker lätt och roligt att lära sig. Du får också möjlighet att lära
dig mer på föräldrasnack och frågestund med erfarna och engagerade lärare. Låt dig också
inspireras av Peter Edström, som kommer att ha en föreläsning om Alexanderteknik för alla
intresserade. Föräldraspel med Johannes Bergion med crossover-tema kommer att bli en
höjdpunkt, så ta med dig ditt eget instrument!

